Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B
Skejbygårdsvej 32 – 46, 8240 Risskov
www.vejlbyparken-b.dk

BESTYRELSESMØDE
 Onsdag d. 19. september kl. 18:30 
Til stede:

Formand David Jensen, næstformand Aase Rafn, sekretær Susanne Skaaning,
Peter Dohn, Nikolaj Nielsen og Maria Andersen

Referat
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

2.

Vedligeholdelsesplan (m/ Bjarne Bøhl Pedersen (BBP) som deltager)
Efter en grundig gennemgang og samtale ved og med BBP omkring produktet, blev det
enstemmigt vedtaget, med undtagelse af Peter Dohn som erklærede sig inhabil i denne
sag, at købe en vedligeholdelsesplan for blokken. Denne skal bruges som et værktøj for
bestyrelsen til brug ved drifts- og budgetplanlægning, samt give bedre grundlag for
kvalificerede beslutninger omkring vedligehold mm. De næste måneder vil der derfor
blive foretaget en teknisk gennemgang af hele blokken, herunder flere lejligheder.
Planen forventes klar til levering ultimo november. Prisen bliver ca. 25.000 kr.
Eventuelt
Intet

3.
4.

Meddelelser
a.
b.

5.

Vaskeriregnskab perioden 1/6 – 31/8: Omsætning: 16.796 og ingen vedligeholdsudgifter
Større ændringer/omlægninger af fjernvarmen i vores område gør, at vi kan forvente
udfald i varmeforsyningen den nærmeste tid. Så endnu en opfordring til, at beboerne
tilmelder sig sms-varsling på AffaldVarmes hjemmeside (I topmenu vælges ’Ingen
varme?’ og på den side som åbnes, kan man tilmelde sig SMS-service)
c. Referat fra seneste møde i Grundejerforening – se www.vejlbyparken.dk
d. Tirsdag d. 25/9 kl. 8-12 udføres VVS-arbejde på varmtvandsrør i kælderen, hvilket
berører det varme og kolde brugsvand. Gælder kun opgang 36 og 38.
e. Grundejerforening har fået udført asfaltarbejde på p-pladsen mellem blok A og B samt
opstreget parkeringsbåse. Respekter venligst de nye opstregninger og bestyrelsen
opfordrer til, at man undlader at parkere køretøjer såsom trailere og firmabiler i
længere tid (flere dage). Disse henvises til P-plads nord for blok A.
Næste bestyrelsesmøde
Onsdag d. 24. oktober samt onsdag d. 28. november - begge dage kl. 18:30.

kontakt: bestyrelsen@vejlbyparken-b.dk

